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 2019 يونيو 30 في المنتهية المالية الفترة نتائج تعلن الغذائية للصناعات هجهين
 
 

 في الرائدة المصرية الشركة وهي –( JUFO.CA المصرية البورصة كود) الغذائية للصناعات جهينه شركة أعلنت

 30 في المنتهية المالية للفترة المجمعة المالية نتائجها عن – والمشروبات والعصائر والزبادي األلبان منتجات تصنيع

خالل النصف األول من العام  %9مليون جنيه بزيادة سنوية تبلغ  3.751 الشركة إيرادات بلغت حيث ،2019يونيو 

 مليون جنيه خالل النصف األول  180الجاري.  وبلغ صافي الربح 

مقارنة بنفس الفترة من العام  %5مليون جنيه بزيادة  2.017وخالل الربع الثاني منفردًا، بلغت اإليرادات المجمعة 

 مليون جنيه. 108الماضي، وبلغ صافي الربح 

مساهمتهما بإجمالي إيرادات الربع الثاني  بلغت حيث الشركة ويليه قطاع الزبادي، إيرادات صدارة األلبان قطاع احتل

 اإليرادات نمو بأن علًما ،2019خالل النصف األول من عام  %26و %47على التوالي، وكذلك  %30و 43%

 على التوالي. %16و  %8والزبادي بنسبة  قطاعي األلبان إيرادات ارتفاع خالل النصف األول يعكس المجمعة

 علًما ،2019 يونيو 30 في المنتهية المالية الفترة خالل الغذائية للصناعات جهينة ركةـش أداء راضــاستع يلي وفيما

 شديد مناخ ظل في التشغيلية القطاعات ألداء التفصيلية التحليالت استعراض عن اإلحجام فضلت الشركة إدارة بأن

 من كاملة نسخة على الحصول ويمكن. المساهمين مصالح على بالحفاظ اإلدارة التزام من انطالقا وذلك التنافسية،

 www.juhayna.com :اإللكتروني الموقع زيارة عبر للشركة المالية القوائم
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  السادة المساهمون               

كة استطاعت  من الرغم عل   والعصائر  االلبان لسوق ريادتها  عل   لمحافظةإستمرار ا الشر

   التحديات
ائية القوي مستوي عل   القطاع يواجها  مازال الت   نموا  المبيعات حققت ، الشر

   الرب  ع خالل
   جنيه مليار  2 ال   لتصل %4.5 قدره الثان 

 
، مرصي جنيه مليون 108 رب  ح وصاف

يحة ورغم هذا اال ان    الشر
 
معدالت نمو السوق كانت اقل من المتوقع مما يعكس عدم تعاف

 االكبر من المستهلكي   . 

  نفس الوقت 
 
ائية وف   نمط القوي الشر

 
ات ف   ترقب ما يحدث من تغب 

 
مازلنا مستمرين ف

كة االهتمام باالبتكار والتجديد للحفاظ عل  ريادة السوق . 
 تواصل الشر

                                                                                                                                                  

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

 صفوان ثابت                                                                               
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 ا. قائمة الدخل المجمعة

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 االول النصف 2019 النصف االول جنيه مرصي(ألف )

  المبيعات
 
 3,481,666 3,750,810 صاف

 (2,424,267) (2,597,969) تكلفة المبيعات

 1,057,398 1,152,841 مجمل الرب  ح

 %30,4 %30، 7  هامش الرب  ح اإلجمال  

 51,958 35,795 ايرادات تشغيليه أخرى

 (477,849) (572,991) مرصوفات بيع وتوزي    ع

 (106,842) (117,331) مرصوفات إدارية وعمومية

 (63,234) (44,550) مرصوفات أخرى

 (6,640) (9,660) حضور أعضاء مجلس اإلدارةبدالت 

 454,790 444,104 نتائج أنشطة التشغيل

ائب والفوائد واإلهالك واالستهالك  610.090 577.052 األرباح التشغيلية قبل خصم الرص 

ائب والفوائد واإلهالك واالستهالك  %17.5 %15,4  هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الرص 

كةنصيب  كات تحت السيطرة المشب    أرباح )خسائر( الشر
 
 941 2,965 القابضة ف

 (6,055) (10,327) تكاليف إنهاء الخدمة

  (المرصوفات التمويليةاإليرادات و 
 
 (176,727) (184,429) ) بالصاف

ائب ي األرباح قبل الرصر
ر

 272,949 252,313 صاف

   

ائب الدخل  (29,076) (65,377) ض 

ائب المؤجلة  (5,455) (7,296) الرص 

ي األرباح
ر

 238,419 179,640 صاف
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 المركز المالي الدوري المجمع .ب

 

 2018)المعدله(  المالي العام 2019 الثانيالربع  جنيه مصري(ألف (

 3,162,909 3,189,269 (بالصافي) ثابتة أصول

 192,170 127,719 (بالصافي) التنفيذ تحت مشروعات

 12,753 12,718 (الصافى) منتجة النباتية الثروة

 3,392 6,348 غير منتجة الثروة النباتية

 143,126 178,263 الحيوانية الثورة

 8,575 11,540 (ملكية حقوق) مشتركة سيطرة تحت شركات استثمارات

 749 745 االجل طويله اخري اصول

 97,093 97,093 الشهرة

 3,620,766 3,623,695 المتداولهغير  األصول

 20,616 15,787 التسمين قطيع-حيوية أصول

 14,606 10,312 أصول حيوية زراعات قائمة

 17,388 13,725 البيع لغرض بها محتفظ أصول

 1,054,873 1,452,156 مخزون

 484,185 533,501 (بالصافي)اخري   مدينة وأرصدة عمالء

 30,404 128,219 الصندوق و بالبنوك نقدية

 1,622,072 2,153,699 المتداولة األصول

 5,242,838 5,777,394 إجمالي األصول

 941,405 941,405 والمدفوع المصدر المال رأس

 554,015 577,786 قانوني احتياطي

 330,920 330,920 اسهم إصدار عالوة – عام احتياطي

 810,344 727,190 مرحلة أرباح

 2,636,684 2,577,302 األم الشركة لمساهمي المنسوبة الملكية حقوق

 989 688 غير مسيطرة حقوق

 2,637,673 2,577,990 الملكية حقوق إجمالي

 609,854 505,170 األجل طويلة قروض

 19,415 15,152 متداولة غير أخرى إلتزامات

 140,811 131,516 ايجار عقود عن ناتجة التزام

 244,926 252,222 مؤجلة ضريبية التزامات

 1,015,006 904,059 غير المتداوله االلتزامات

 16,388 11,501 مخصصات

 15,571 24,371 المكشوف على سحب –دائنة بنوك

 719,052 1,268,926 ائتمانية تسهيالت و األجل قصيرة قروض

 531,697 675,018 أخرى دائنة وأرصدة دائنون

 51,137 58,465 الدخل ضرائب

 783 12,479 ذو عالقهمستحق ألطراف 

 255,532 244,586 المتداول الجزء – األجل طويلة قروض

 1,590,159 2,295,345 المتداولة االلتزامات

 2,605,165 3,199,404 إجمالي االلتزامات

 5,242,838 5,777,394 غير متداوله وااللتزامات الملكية حقوق إجمالي
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 قائمة التدفقات النقدي .ج

 

 

 

 2018  االول النصف 2019االول   النصف جنيه مرصي(ألف )) 

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

  
  األرباح رب  حصاف 

يبة عل الدخل وحصة حقوق األقلية ف  ة قبل الرص   272,949 252,313 الفب 

   تسويات: 

 138,150 133,816 إهالك األصول الثابتة

 (16,720) 2,450 رأسمالية( أرباح) خسائر 

 - 4 أراض   انتفاع حق إستهالك

وة الحيوانية  7,034 8,712 استهالك البر

وة النباتية المنتجة  200 200 استهالك البر

 - (1,380) منها الغرض أنتف   مخصصات

وة النباتيه الغب  منتجة
 (710) - البر

  قيمة 
 13,459 - األصول الثابتةاإلنخفاض ف 

  استثمارات محاسب عنه بطريقة حقوق الملكية
 (941) (2,965) التغب  ف 

  قيمة العمالء واألرصدة المدينة األخرى
 1,621 3,684 االنخفاض ف 

   األنخفاض
 13,664 - قيمة المخزون ف 

 8,700 361 تدعيم مخصص مطالبات

 (5,075) (7,289) والدات القطيع

 (24,587) (44,350) رسملة تكاليف تربية القطيع

 686 4,582 ابقار بيع خسائر 

 854 4,076 عجول نفوق خسائر 

 3,729 32,271 فروق تقييم عملة

 (9,530) (6,217) فوائد دائنة

 182,528 158,375 فوائد ومرصوفات تمويلية
 538,642 586,011 

 9,530 6,217 فوائد ودائع محصلة

 (182,528) (158,375) فوائد ومرصوفات تمويلية مدفوعة

 (391,586) (397,283) المخزون

 (9,471) - قطيع التسمي   -أصول حيوية

 2,909 4,294 أصول حيوية زراعات قائمة

 (138,242) (52,999) العمالء واألرصدة المدينة األخرى

 (15,386) 11,696 المستحق ألطراف ذوي عالقة

 213,651 143,296 التغب  ف  الدائني   واألرصدة الدائنة األخرى

 (2,827) - المستحق ألطراف ذوي عالقة

 (21,021) (50,928) توزيعات أرباح مدفوعة للعاملي   

يبه دخل مسدده  (11,877) (58,049) ض 

يبة من المسدد   - (4,263) الرأسمالية السلع عل المبيعات ض 

 (310) (3,868) مخصص المطالبات واالضمحاللالمستخدم من 

( الناتجة عن األنشطة التشغيلية ي
ر

ي التدفقات النقدية )المستخدمة ف
ر

 38,820 (21,620) صاف

   التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

وعات تحت التنفيذ  (151,647) (115,652) اقتناء أصول ثابتة ومشر

 36,563 21,139 ثابتهمتحصالت من بيع اصول 

 - (21,059) وحيوانية نباتية ثروة إلقتناء مدفوعات

 4,119 21,899 وحيوانية نباتية ثروة بيع من وتعويضات متحصالت

 (110,965) (93,673) التدفقات النقدية األنشطة االستثمارية

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 

 
 284,982 549,874 وبنوك تسهيالت إئتمانيةالمحصل من قروض بنكية 

امات  (6,985) (9,295) ايجار عقود  عن ناتجة إلب  

 (54,239) (115,630) بنكية قروض من( المسدد)

 (94,107) (188,281) توزيعات أرباح مدفوعه للمساهمي   

  حقوق األقلية
 (43) (89) النقص ف 

( األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية الناتجة من  ي
ر

 129,607 236,579 )المستخدمة ف

ة   حكمها خالل الفب 
 
  النقدية وما ف

 
 57,462 121,286 التغب  ف

  فروق العملة
 (3,729) (32,271) أثر التغب  ف 

  
  حكمها ف 

 65,073 14,832 يناير 1النقدية وما ف 

ي 
ر

ي حكمها ف
ر

 118,806 103,848 يونيو 31النقدية وما ف
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كة جهينة   موجز االداء المالي لشر

 

 2019   النصف االول
 

  مليون جنيه التغير %

 األلبان 1,771 8%

 الزبادي 961 16%

 العصائر 707 8%

 المركزات 168 23%-

 الزراعة 20 5%

 أرجو 122 1%

 اإليرادات 3,751 8%

   

 الربح مجمل 1153 9%

-2% 444 
 قبل التشغيليه األرباح

ائب  والفوائد الرص 

 صافي الربح 180 25%-
 

 2019الربع الثاني 
 

  مليون جنيه التغير %

3%  األلبان 863 

18%  الزبادي 607 

4%  العصائر 387 
-30%  المركزات 84 
-11%  الزراعة 9 
-8%  أرجو 67 

5% 017,2                            اإليرادات   

 

10% الربح مجمل 650   

6% - 245 
 قبل التشغيليه األرباح

ائب والفوائد الرص   

-13%  صافي الربح 108 
 

 
 

كة جهينه للصناعات الغذائية    نبذة عامة عن شر

  عام تعد 
 
  تصنيع وتوزي    ع منتجات األلبان والعصائر والزبادي منذ نشأتها ف

 
كة الرائدة ف كة جهينه للصناعات الغذائية الشر عل يد السيد صفوان ثابت وعدد من المساهمي    1983شر

 مليون جم.  1.3برأسمال مدفوع يبلغ 

  عام 
 
  جميع البيوت المرصية.  2.4مبيعات سنوية بقيمة طن يومًيا و  35بطاقة إنتاجية تبلغ  1987بدأت باكورة اإلنتاج ف

 
 مليون جم، لتصبح بذلك العالمة األكبر رواًجا ف

 بيان إبراء الذمة

كة ج   ال تعد حقائق تاريخية، تم بنائها عل التوقعات الحالية، والتقديرات وآراء ومعتقدات شر
  هذه الوثيقة، والت 

 
وقد ينطوي هذا البيان هينه للصناعات الغذائية. البيانات الواردة ف

  االعتماد عليه بشكل مفرط. ويجب اإلشارة إل أن بعض المعلومات ال
  هذه الوثيقة تشكل "األهداف" عل مخاطر معروفة وغب  معروفة، وغب  مؤكدة وعوامل أخرى، وال ينبغ 

 
واردة ف

ع"، "يقدر"، "ينوي"، "يواصل" أو أو "البيانات المستقبلية" ويمكن تحديدها من خالل استخدام مصطلحات تطلعية مثل  "، "يتوقع"، "يشر  
"ربما"، "سوف"، "يلتمس"، "ينبغ 

كة قد تختلف  ها من المصطلحات المشابهة. وكذلك األحداث الفعلية أو النتائج أو األداء الفعل  للشر   منها أو غب 
  تعكسها مثل هذه "يعتقد" أو ما هو منف 

جوهريا عن تلك الت 

كة جهينه للصناعات الغذائية عل بعض المخاطر والشكوك. االهداف أو البيانات   المستقبلية. ويحتوي أداء شر

 

  2019و2018النصف االول                                                     2019و2018الربع الثاني 

                

أرجو  الزراعة  المركزات  العصائر  الزبادي  األلبان 
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